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BREYES CONSIDERAÇÕESSOBREA FADNA DE S. THOMÉ

POR

J. V. BARBOZADU BOCAGE

Até meiados do século actual a Fauna da ilha de S. Thomé era

completamente desconhecida. Devem-se ao allemão Cari Weiss, que
ali aportou em 1847, os primeiros trabalhos de investigação zoológica,
dos quaes resultou o conhecimento de pouco mais de 30 espécies de

aves, estudadas e determinadas subsequentemente pelo dr. Gustav

Hartlaub, director do Museu de Bremen, que as incluiu na sua inte-

ressante obra sobre a ornithologia da Africa occidental.

Decorreu depois um largo período, de 1857 a 1884, durante' o

qual eu pude accrescentar três espécies á lista das aves já conhecidas
de S. Thomé e fazer menção de três cobras e de um batrachio, este

novo para a sciencia.

De 1884 para cá é que começaram a ser melhor conhecidos os

vertebrados terrestres d'aquella nossa interessantíssima possessão: em
1884 deu o professor R. GreeíT á estampa os valiosos resultados das

pesquizas zoológicas que conseguira fazer em S. Thomé, de janeiro de
1879 a 1880; em 1887 publicou o dr. Lopes Vieira uma relação de
28 espécies de aves colligidas pelo sr. Moller em 1885; em 1887 e

1888 o sr. José Augusto de Sousa, conservador do Museu de Lisboa,
e o director d'este estabelecimento tivemos por vezes occasião de re-

latar os importantes resultados da exploração zoológica em que prose-

gue, com muito aproveitamento para a sciencia, o sr. F. Newton, e de

consignar as suas numerosas descobertas nas três classes de animaes
a que me venho referindo.

Emmammiferos parece ser relativamente pobre aquella fauna in-

sulana. O dr. Greeff cita apenas 7 : um macaco, Cercopithecus mona;
dois carnívoros, Viverra civetta e outro, que julga ser a Doninha ou
uma espécie próxima, mas um pouco maior; dois morcegos, Cynoni-
cteris straminea e Phyllorhina caffra; dois ratos, evidentemente im-

portados, Mus decumanus e M. rattus. A estas espécies conseguiu o sr.

Newton accrescentar mais uma, um insectivoro, novo para a sciencia,
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que já tive occasião de descrever sob o nome de Crocidura thomensis.

Ha pois em S. Thomé 8 espécies de mammiferos; mas é de esperar

que ulteriores indagações consigam augmentar este numero, pois não

deve esquecer que apenas uma quarta parte do território d'aquella ilha

tem sido até hoje percorrida. Os morcegos e os roedores, pelo menos,
devem seguramente fornecer algumas espécies mais.

São um pouco mais numerosos os reptis e batrachios já conheci-

dos de S. Thomé, e offerecem maior interesse scientifico por compre-
henderem um numero relativameute mais considerável de espécies que

parecem exclusivas d'aquella fauna. Encontrara alli o dr. Greeff oito

reptis, a saber: um cágado, iSternotherus derbianus, var.; uma osga, He-

midactylus mabouia i

j
dois lacertideos, Euprepes notabilis e Mocoa afri-

cana; quatro cobras, Onyehocephalus coecus, Boodon capense, Philotham-

nus thomensis, Naja hoje, var. nigra. As remessas do sr. Newton com-

prehendem, além de representantes d'estas espécies, uma osga que re

presenta uma espécie nova, a que chamei Hemidactylus Greeffii, a qual
fora confundida pelo dr. Greeff com o H. mabouia.

De batrachios viu apenas dois o dr. Greeff, comquanto lhe cons-

tasse a existência de outros e, designadamente, a de uma rã. Os batra-

chios de que faz menção são: o Arthroleptis calcaratus e um muito

curioso cecilideo, Siphonops thomensis, que em 1873 eu tivera o feliz

ensejo de encontrar n'uma pequena collecção de reptis offerecidos ao Mu-
seu de Lisboa pelo sr. Craveiro Lopes, então governador de S. Thomé.

A estes ha a accrescentar : Rana Newtonii e Hyperolius thomensis, des-

cobertos pelo sr. Newton 2
.

A ornithologia não mereceu ao dr. Greeff a desvelada attenção

que applicou em geral ao estudo da fauna de S. Thomé. Limita-se a

citar algumas das espécies mais notáveis e já anteriormente conheci-

das
;

mas inclue também na sua resumida relação duas (Columba gui-

nea e Turbar semitorquatus) que, nem antes nem depois d'elle, se con-

seguiu ainda alli encontrar e ás qmaes, por conseguinte, hesito em con-

ceder desde já carta de nacionalisação.
Eleva-se hoje a 60 o total das espécies de aves authenticas de S.

Thomé. Para este resultado teem concorrido: a exploração do sr. Moller

em 1885, uma pequena remessa de aves que o Museu de Coimbra re-

cebeu do sr. Quintas, proprietário em S. Thomé, a exploração do sr.

Newton durante estes últimos três annos com algumas interrupções.

Aves encontradas pela primeira vez pelo sr. Moller:

Cinnyris Neictonii, Bocage, N. ind. Xéle-Xêle.

Prinia Molleri, Bocage, N. ind. Tucli.

Estrelda thomensis, Sousa, Januário dos portuguezes.

1 Não menciono aqui o Scalabotes thomensis, porque esse até hoje somente foi

encontrado no ilheo das Rolas.
2 Dos 8 reptis dois, Hemidactylus Greeffii e Philothamnus thomensis, não se

teem ainda encontrado em outra parte; dos quatro batrachios ha apenas um, o Ar-

throleptis calcaratus, que não seja exclusivo de S. Thomé.



PHYSICAS E NATURAES 35

Herodias, garzetta, Linn.

Anous stolidus, Linn.

Phaeton candidus, Briss.

As três primeiras novas para a sciencia.

Aves novas para a fauna de S. Thomé encontradas na remessa
do sr. Quintas:

Poliospiza rufo-brunnea, (Gray), N. ind. Padé.
Turturoena Malherbii, (Verr.), N. ind. Lola.

Columbo, arquatrix, var. thomensis, Bocage.
Actitis hypoleucus, (Linn.)

Aves descobertas pelo sr. Newton:

Scops scapulatus, Bocage.
Chaetura Sabinii, Grray, N. indig. Andolim.

Zosterops ficedulina, var.? N. ind. Selé-lé.

Amblyospiza concolor, Bocage.
Comatibis olivacea, (Dubus), Gallinhola dos colonos portuguezes.
Totanus glareola, (Linn.)

Strepsilas inter prés, (Linn.)

Ortygometra egrégia, Peters.

D'estas nove espécies, as três ultimas encontrou-as mui recente-

mente o sr. Newton pela primeira vez nas praias de Diogo Nunes e

Fernão Dias, ao norte da cidade de S. Thomé.

O que dâ uma feição verdadeiramente notável á fauna ornitholo-

gica de S. Thomé não é por certo o algarismo das espécies que a re-

presentam, mas sim o numero, relativamente avultado, das que se po-
dem até hoje considerar como exclusivas d'esta ilha. Não será inopor-
tuno mencional-as aqui:

Accipitres: Scops leucopsU, Hartl.; Scops scapulatus, Bocage;
Strix thomensis, Hartl.

Passeres: Cinnyris Newtonii, Bocage; Terpsiphone atrochalybea,

Thoms.; Oriolus crassirostris, Hartl.; Turdus olivaceo-fuscus, Hartl.;
Prinia Molleri, Bocage; Zosterops lugubris, Hartl.; Zosterops ficedulina,

var.; Onychognatus fulgidus, Hartl.; Symplectes Sancti-Thomae, Hartl.;

Hyphantornis grandis, Grray; Ambliospiza concolor, Bocage; Estrelda

thomensis, Sousa; Treron crassirostris Fras.; Haplopelia simplex (Hartl.);
Columbo arquatrix var. thomensis, Bocage.

A comparação da fauna de S. Thomé com as das ilhas de Fernão
do Pó, do Príncipe e do Anno Bom, que constituem com a serra de

Camarões, no continente, uma serie de vulcões extinctos enfileirados

com a maior regularidade na direcçõo sudoeste, deve offerecer um
grande interesse; porém, infelizmente, não ha ainda documentos preci-
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sos e assaz completos acerca da fauna (Testas 3 ilhas sobre que pos-
sam assentar apreciações seguras e corollarios plausíveis. Oque se sabe

porém já da ilha do Príncipe deve ser incentivo para que se diligen-
ceie completar a sua exploração zoológica e se promovam eguaes inves-

tigações nas outras duas ilhas, actualmente na posse da Hespanha.
Restringindo-me por agora ao confronto da fauna ofnithologica de

S. Thomé com a do Príncipe, que se compõe de 38 espécies, chego
aos seguintes resultados:

Ha 14 espécies communs ás ilhas de S. Thomé e do Príncipe,

que são : Psittacula pullaria, Coradas garrida, Halcyon dryas, Cory-
ihornis caeruleocephala, Crysococyx smaragdineus, Cypselus abyssinicus,

Lamjprotornis ignitus, Foudia erytrops, Spermestes cucullata, Polyos-

piza rufo-brunnea , Ardea gularis, Butorides atricapilhis, Cornatibis

olivacea, Actitis hypoleucus.
A ilha do Príncipe tem 5 espécies d'aves que parecem ser-lhe pe-

culiares: Cvphopteras Dohmii, Parinia leucoptera, Zosterops jicedu-

lina, Symplectes princeps, Peristera principalis.

Completam o numero de 38 as seguintes espécies, que se encon-

tram mais largamente disseminadas pelo continente africano, mas que
até ao presente não foram ainda observadas em S. Thomé: Psittacus

eryihacus, Halcyon cinereifrons, Ctryle rudis, Cotyle eques, HartL, Cin-

nyris Hartlaubi, Cinnyris obscurus, Dicrurus modestus, Hirundo ur-

bica, Lamprocolius splendidus, Nigrita bicolor, Treron calva, Columba

livia, var. (C. chlorophaea, HartL); Glareola Nordmanni, Numenius ar-

quatns, Totanus glottis, Tringa subarquata, Sterna melanoptera, Sida

Jiber, Phaeton aetherevs.

D'estas ha duas que teem na fauna de S. Thomé dois termos cor-

respondentes, indicadores d'um parallelismo muito notável; são: Cin-

nyris Hartlaubi e Treron calva, a que correspondem respectivamente

Cinnyris Newtonii e Treron crassirostris.


